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  ؟ أسنض فغٌ ايعتل

ٖٚٛ َٔ أععِ ايكضب" املٓزٚب إيٝٗا إسا اقرتْت ب٘ اي١ٝٓ املعرب٠، ٭ٕ اهلل تعاىل دعً٘ نفاص٠ يًكتٌ ٚغريٙ. ٚقاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ "

ٚعًِ: "َٔ أعتل صقب١ّ َ٪١َّٓ أعتل اهلل تعاىل بهٌ إصب َٓٗا إصبّا َٓ٘ َٔ ايٓاص، حت٢ إْ٘ يٝعتل ايٝز بايٝز، ٚايضدٌ بايضدٌ، 

تفل عًٝ٘. ٚملا فٝ٘ َٔ ؽًٝط اآلرَٞ املعضّٛ َٔ عضص ايضم، ًَٚو ْفغ٘، َٚٓافع٘، ٚتهٌُٝ أحهاَ٘، ٚايفضج بايفضج" . َ

 ٚمتهٝٓ٘ َٔ ايتضضف يف ْفغ٘، َٚٓافع٘ ع٢ً حغب اختٝاصٙ، 

 

 َا املكضٛر بأفغٌ ايضقاب ؟

 .ٔ ت٬َش٠ اإلَاّ أمحز()ِٖٚ عبع١ َ . ٚأفغٌ ايضقاب أْفغٗا عٓز أًٖٗا، ٚأغ٬ٖا مثّٓا، ْط عًٝ٘ يف صٚا١ٜ اؾُاع١

 

ُٜغٔ يف ايعتل ؟ َٚا ٜهضٙ   ؟ َٚا حيضّأسنض َا 

 عتل صقٝل ي٘ نعب" ٫ْتفاع٘ ب٘ فٝغٔ"

إٕ نإ ٫ ق٠ٛ ي٘، ٫ٚ نغب" ٭ْ٘ ٜتغضص بغكٛط ْفكت٘ ايٛادب١ بإعتاق٘، فضمبا صاص ن٬ّ ع٢ً ايٓاؼ، ٚاحتاج إىل  ٜٚهضٙ"

 . املغأي١

 فٝهضٙ عتك٘. ٚنشا إٕ خٝف صرت٘، ٚؿٛق٘ بزاص اؿضبأٚ خياف َٓ٘ ايظ٢ْ أٚ ايفغار" "

 .سيو َٓ٘" ٭ْ٘ ٚع١ًٝ اؿضاّ، ٚإٕ أعتك٘ َع سيو صح ايعتل، يضزٚصٙ َٔ أًٖ٘ يف قً٘ عًِإٕ ٚحيضّ "

 .ٖٚهشا ايهتاب١" يف اؿهِ املشنٛص"

 

 أسنض مبا حيضٌ ايعتل ؟

صضفا" ٭ٕ ايؾضع ٚصر بُٗا، فٛدب اعتباصُٖا. فُٔ قاٍ يكٓ٘: أْت : ايعتل، ٚاؿض١ٜ، نٝف يفغ، ٚصضحي٘ بايكٍٛٚحيضٌ ايعتل "

حض، أٚ قضص، أٚ حضصتو، أٚ أْت عتٝل، أٚ َعتل: بفتح ايتا٤، أٚ أعتكتو، عتل ٚإٕ مل ٜٓٛٙ. قاٍ أمحز يف صدٌ يكٞ اَضأ٠ يف ايطضٜل، 

قٝاّ يف ٚي١ُٝ: َضٚا أْتِ أحضاص، ٚنإ فِٝٗ  فكاٍ: تٓخٞ ٜا حض٠، فإسا ٖٞ داصٜت٘، قاٍ: قز عتكت عًٝ٘. ٚقاٍ يف صدٌ قاٍ ـزّ

 أّ ٚيزٙ مل ٜعًِ بٗا، قاٍ: ٖشا ب٘ عٓزٟ تعتل أّ ٚيزٙ

غري أَض، َٚغاصع، ٚاعِ فاعٌ" فُٔ قاٍ يضقٝك٘: حضصٙ، أٚ أعتك٘، أٚ: أحضصٙ، أٚ: أٚ أعتك٘، أٚ: ٖشا قضص: بهغض ايضا٤، أٚ: َعتل: "

 .عز، أٚ خرب عٔ غريٙ، ٚيٝػ ٚاحز َٓٗا صاؿّا يإلْؾا٤ ٫ٚ إخباصّا عٔ ْفغ٘ فٝ٪اخش ب٘بهغض ايتا٤، مل ٜعتل بشيو، ٭ْ٘ طًب، أٚ ٚ

 

 أسنض مبا ٜكع ايعتل ؟

  .ٜٚكع ايعتل َٔ اهلاطٍ، نايط٬م

 

 أسنض مبا ٫ ٜكع ايعتل ؟

 ٜهضصٙ. حاى ٚفك٫٘ٝ َٔ ْا٥ِ ٚفٕٓٛ َٚػ٢ُ عًٝ٘ َٚربعِ، يعزّ عكًِٗ َا ٜكٛيٕٛ، ٚنشا -

 ٣ْٛ باؿض١ٜ عفت٘ ٚنضّ خًك٘ ٚحنٛٙ، ٭ْ٘ ٣ْٛ به٬َ٘ َا حيتًُ٘. قايت عبٝع١ تضثٞ عبز املطًب٫ٚ ٜكع إٕ -

 . ٫ٚ تغأَا إٔ تبهٝا نٌ ي١ًٝ ... ّٜٚٛ ع٢ً حض نضِٜ ايؾُا٥ٌ

 

 ؟ بايهٓا١ٜايعتل  ؽضطأسنض 

 ٚنٓاٜت٘ َع اي١ٝٓ عت١ عؾض:"

خًٝتو، ٚأطًكتو، ٚإؿل بأًٖو، ٚاسٖب حٝح ؽ٤ٞ ت، ٫ٚ عبٌٝ يٞ أٚ ٫ عًطإ، أٚ ٫ ًَو، أٚ ٫ صم، أٚ ٫ خز١َ يٞ عًٝو،  

 ٚفههت صقبتو، ٖٚٚبتو هلل، ٚأْت هلل، ٚصفعت ٜزٟ عٓو إىل اهلل، ٚأْت ٫َٟٛ، أٚ عا٥ب١، أٚ ًَهتو ْفغو. 
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 يو حت٢ ٜٜٓٛ٘، ٚتظٜز ا٭١َ بـ: أْت طايل، أٚ حضاّ" ف٬ ٜعتل بش

 

 ؟ ايع١ً يف ؽضط اي١ٝٓ يًعتل بايهٓا١َٜا 

 . صضٜحيف قٛي٘: ٫ صم يٞ عًٝو، ٫ٚ ًَو يٞ عًٝو، ٚأْت هلل:  ايكاعٞايعتل ٚغريٙ، أؽب٘ نٓا١ٜ ايط٬م فٝ٘. ٚقاٍ  ٭ْ٘ حيتٌُ

 املًو، ٚايعتل َٔ عضٚصت٘. اْت٢ْٗط عًٝ٘ أمحز يف: أْت هلل، ٭ٕ َعٓاٙ: أْت حض هلل، ٚايًفعإ ا٭٫ٕٚ صضحيإ يف ْفٞ 

 

 ٌٖٚ ا٭ّ تعتل بعتل محًٗا ؟ ٌٖ اؿٌُ ٜعتل َع أَ٘ ؟

ٚب٘ قاٍ ابٔ عُض ٚأبٛ ٖضٜض٠.  فإٕ اعتجين مل ٜعتل،محٌ مل ٜغتجٔ بعتل أَ٘" ٭ْ٘ ٜتبعٗا يف ايبٝع ٚاهلب١ ففٞ ايعتل أٚىل،  لتٜٚع"

  "إيٝ٘ يف ايبٝع، ٚؿزٜح: "املغًُٕٛ ع٢ً ؽضٚطِٗقاٍ أمحز: أسٖب إىل حزٜح ابٔ عُض يف ايعتل، ٫ٚ أسٖب 

" أٟ: ٫ تعتل ا٭١َ بعتل محًٗا، فٝضح عتك٘ رْٚٗا، ْط عًٝ٘، ٭ٕ حهُ٘ حهِ اإلْغإ املٓفضر، ٚ٭ٕ ا٭صٌ ٫ ٜتبع ٫ عهغ٘"

 ايفضع

 

 َاسا يف حاي١ : ؽضا٤ عبز َٚٔ ثِ عضف املؾرتٟ أْ٘ أباٙ ؟

 صقٝك٘: بإٔ نإ ايغٝز ابٔ عؾضٜٔ ع١ٓ َج٬ّ أٚ أقٌ، ٚايضقٝل ابٔ ث٬ثني فأنجضٚإٕ قاٍ ملٔ ميهٔ نْٛ٘ أباٙ" َٔ "

 " فُٝٗا، ٚإٕ مل ٜٓٛٙ، ٚيٛ نإ ي٘ ْغب َعضٚف، ؾٛاط نْٛ٘ َٔ ٚط٤ ؽب١ٗعتلأْت أبٞ، أٚ قاٍ ملٔ ميهٔ نْٛ٘ ابٓ٘: أْت ابين، "

 . ٫ إٕ مل ميهٔ" نْٛ٘ أباٙ أٚ ابٓ٘، يضػض أٚ نرب"

 كل نشب٘، نكٛي٘: أعتكتو، أٚ: أْت حض َٓش أيف ع١ٓ، ٭ٕ قاٍ َعًّٛ نشب٘.إ٫ باي١ٝٓ" يتخ"

 

 أسنض مبا ٜضح ايعتل ؟

 ٫ٚ ٜضح ايعتل إ٫ َٔ دا٥ظ ايتضضف، ٭ْ٘ تربع يف اؿٝا٠، أؽب٘ اهلب١ 

 بايفعٌ ٚحيضٌ فضٌ

 نٝف ٜكع ايعتل بايفعٌ ؟

 فُٔ َجٌ بضقٝك٘ فذزع أْف٘ أٚ أسْ٘ ٚحنُٖٛا" نُا يٛ خضاٙ"

 أٚ خضم أٚ حضم عغّٛا َٓ٘، أٚ اعتهضٖ٘ ع٢ً ايفاحؾ١، أٚ ٚط٧ َٔ ٫ ٜٛطأ َجًٗا يضػض، فأفغاٖا" أٟ: خضم َا بني عبًٝٝٗا"

عتل يف اؾُٝع" ْط عًٝ٘، ب٬ حهِ حانِ، ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ: إٔ طْباعّا أبا صٚح ٚدز غ٬َّا ي٘ َع "

ايعبز ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، فشنض ي٘ سيو، فكاٍ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "َا داصٜت٘، فكطع سنضٙ، ٚدزع أْف٘، فأت٢ 

محًو ع٢ً َا فعًت؟" قاٍ: فعٌ نشا نشا، قاٍ: "اسٖب فأْت حض" . صٚاٙ أمحز ٚغريٙ. ٚصٟٚ إٔ صد٬ّ أقعز أ١َ ي٘ يف َك٢ً حاص، 

 أمحز يف صٚا١ٜ ابٔ َٓضٛص، فأحضم عذظٖا، فأعتكٗا عُض، صعٞ اهلل عٓ٘، ٚأٚدع٘ عضبّا. حهاٙ 

 

 ٌٖ حيضٌ ايعتل بفعٌ خزش أٚ عضب أٚ يعٔ ؟

 ٫ٚ عتل غزش، ٚعضب، ٚيعٔ" ٭ْ٘ ٫ ْط فٝ٘، ٫ٚ يف َع٢ٓ املٓضٛظ عًٝ٘، ٫ٚ قٝاؼ ٜكتغٝ٘،" ٚقاٍ: ٚنشيو أقٍٛ

 

 ايضعاع ؟قضّ َٔ ايٓغب ، قضّ َٔ املضاٖض٠ ، قضّ َٔ ؟ يًعتل أسنض أعباب احملضَات ايج٬ث١ 

" نأبٝ٘ ٚدزٙ ٚإٕ ع٬، ٚٚيزٙ ٚٚيز ٚيزٙ ٚإٕ عفٌ، ٚأخٝ٘ ٚأخت٘ ٚٚيزُٖا ٚإٕ قضّ َٔ ايٓغبٚحيضٌ باملًو، فُٔ ًَو يشٟ صحِ "

 ٖٚشا ايغبب ايٛحٝز ايشٟ ٜعتل ب٘ . . ْظٍ، ٚعُ٘ ٚعُت٘ ٚخاي٘ ٚخايت٘

ؿزٜح اؿغٔ عٔ مسض٠ َضفٛعّا: "َٔ  (قضّ َٔ َضاٖض٠)عتل عًٝ٘ ٚيٛ مح٬ّ" نُٔ اؽرت٣ طٚد١ ابٓ٘ أٚ أبٝ٘ أٚ أخٝ٘ اؿاٌَ،"

ًَو سا صحِ قضّ فٗٛ حض" . صٚاٙ اـُغ١ ٚحغٓ٘ ايرتَشٟ، ٚقاٍ: ايعٌُ ع٢ً ٖشا عٓز أٌٖ ايعًِ. ٚأَا حزٜح: "٫ جيظ٨ ٚيز ٚايزٙ 

: عضب٘ فكتً٘، ٚايغضب: ٖٛ إ٫ إٔ جيزٙ ممًٛنّا فٝؾرتٜ٘ فٝعتك٘" . صٚاٙ َغًِ. فٝختٌُ أْ٘ أصار: فٝعتك٘ بؾضا٥٘، نُا ٜكاٍ

 ايكتٌ. ٚعٛا٤ ًَه٘ بؾضا٤، أٚ ٖب١، أٚ إصخ، أٚ غ١ُٝٓ أٚ غريٖا، يعُّٛ اـرب. 

، ٭ْ٘ ٫ ْط يف عتكِٗ، ٫ٚ ِٖ يف َع٢ٓ املٓضٛظ عًٝ٘. قضّ َٔ ايضعاع٫ٚ ٜعتل ابٔ عُ٘ مبًه٘، ٭ْ٘ يٝػ مبخضّ ٫ٚ ٜعتل 

 ٟ: دضت ايغ١ٓ بأْ٘ ٜباع ا٭خ َٔ ايضعاع١، ٚنشا ايضبٝب١، ٚأّ ايظٚد١ ٚابٓتٗا. قاٍ ايظٖض
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 ملٔ ٜهٕٛ َاٍ املعتل ؟

َٚاٍ َعتل غري َهاتب عتل با٭را٤ يغٝزٙ. صٟٚ عٔ ابٔ َغعٛر، ٚأبٞ أٜٛب، ٚأْػ. ٚص٣ٚ ا٭ثضّ عٔ ابٔ َغعٛر أْ٘ قاٍ يػ٬َ٘ 

عُري: ٜا عُري إْٞ أصٜز إٔ أعتكو عتكّا ٦ّٖٝٓا، فأخربْٞ مبايو إْٞ مسعت صعٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜكٍٛ: "أميا صدٌ أعتل 

فأطاٍ ًَه٘ عٔ أحزُٖا فبكٞ يف اآلخض نُا يٛ  ٚ٭ٕ ايعبز َٚاي٘ ناْا يًغٝزربٙ مباي٘، فُاي٘ يغٝزٙ" . عبزٙ أٚ غ٬َ٘، فًِ خي

ز اهلل بٔ أبٞ ٝب" . صٚاٙ أمحز ٚغريٙ. قاٍ أمحز: ٜضٜٚ٘ ُعفاملاٍ يًعبز. ٚحزٜح ابٔ عُض َضفٛعّا: "َٔ أعتل عبزّا، ٚي٘ َاٍ باع٘

 . صاحب فك٘، فأَا اؿزٜح فًٝػ فٝ٘ بايكٟٛدعفض َٔ أٌٖ َضض، ٖٚٛ عٝف اؿزٜح، نإ 

 

 َاسا يف حاي١ : ؽضا٤ عبز ؽضن١ بني اثٓني ٚبعز ايؾضا٤ ٚدز أحز ايؾضنا٤ أْ٘ أباٙ ؟

ٚإٕ ًَو بعغ٘ عتل ايبعض، ٚايباقٞ بايغضا١ٜ إٕ نإ َٛعضّا، ٜٚػضّ حض١ ؽضٜه٘" يفعً٘ عبب ايعتل اختٝاصا َٓ٘ ٚقضزّا إيٝ٘ "

 ايغضا١ٜ ػضٟ يف ايؾضا٤ فكط . حٝح. ٚيظَ٘ ايغُإ فغض٣

 

 أسنض ؽضطٞ ايغضا١ٜ؟

 .ٚإٔ تهٕٛ ايغضا١ٜ بايؾضا٤ .2.إٔ ٜهٕٛ املعتل َٛعضا .            1

 

 بإصخ ؟ ػضٌٟٖ ايغضا١ٜ يف ايعتل 

 فعً٘ ٚقضزٙ، ؿضٍٛ ًَه٘ بزٕٚ ٭ْ٘ مل ٜتغبب إىل إعتاق٘ٚإٕ ًَو بعغ٘ بإصخ مل ٜعتل عًٝ٘ إ٫ َا ًَو، ٚيٛ نإ َٛعضّا،  ٫

ٚنشا حهِ نٌ َٔ أعتل حضت٘ َٔ َؾرتى" يف أْ٘ ٜعتل عًٝ٘ مجٝع٘ بايعتل ٚايغضا١ٜ إٕ نإ َٛعضّا، ٚإ٫ عتل َٓ٘ بكزص َا "

ٖٛ َٛعض ب٘، ؿزٜح ابٔ عُض َضفٛعّا: "َٔ أعتل ؽضنّا ي٘ يف عبز، فهإ ي٘ َا ٜبًؼ مثٔ ايعبز، قّٛ عًٝ٘ ق١ُٝ عزٍ فأعط٢ 

  "٘ ايعبز ٚإ٫ فكز عتل عًٝ٘ َا عتل" . صٚاٙ اؾُاع١ ٚايزاصقط٢ٓ، ٚطار "ٚصم َا بكٞؽضنا٤ٙ حضضِٗ، ٚعتل عًٝ

 

 َاسا يف حاي١ : إٔ ارع٢ نٌ َٔ َٛعضٜٔ إٔ ؽضٜه٘ أعتل ْضٝب٘ ؟

فًٛ ارع٢ نٌ َٔ َٛعضٜٔ إٔ ؽضٜه٘ أعتل ْضٝب٘ عتل، ٫عرتاف نٌ عضٜت٘" ٚصاص نٌ َزعّٝا ع٢ً ؽضٜه٘ بٓضٝب٘ َٔ "

 . ٭حزُٖا ب١ٓٝ حهِ ي٘ بٗا قُٝت٘، فإٕ نإ

 .ٚحيًف نٌ يضاحب٘" َع عزّ ايب١ٓٝ ٜٚربأ، فإٕ ْهٌ أحزُٖا قغٞ عًٝ٘ يآلخض، يٞ إٕ ْه٬ مجٝعّا تغاقط حكاُٖا يتُاثًُٗا"

 .٩٫ٚٚٙ يبٝت املاٍ" ٭ٕ أحزُٖا ٫ ٜزعٝ٘، أؽب٘ املاٍ ايغا٥ع"

 . حل ؽضٜه٘" أٟ: ق١ُٝ حضت٘، ملا تكزّ ٜٚغُٔ" . َا مل ٜعرتف أحزُٖا بعتك٘ فٝجبت ي٘" ٩٫ٚٙ"

 بايضف١ ايعتل تعًٝل ٜٚضح فضٌ

 َٚا ايع١ً يف سيو ؟ ٌٖ ٜضح تعًٝل ايعتل بضف١ ؟

ٚحنٛٙ" نٗبت٘  ٚي٘ ٚقف٘، ٚنشا بٝع٘.  نـ: إٕ فعًت نشا فأْت حض" ٭ْ٘ عتل بضف١ فٝضح نايتزبريٜٚضح تعًٝل ايعتل بضف١ 

" ثِ إٕ ٚدزت، ٖٚٛ يف ًَو غري املعًل مل ٜعتل، ؿزٜح: "٫ ط٬م، ٫ٚ عتام، ٫ٚ بٝع فُٝا ٫ ميًو ابٔ قبٌ ٚدٛر ايضف١ ٚايٛص١ٝ ب٘

 . ٙجنزآرّ" . ٚ٭ْ٘ ٫ ًَو ي٘ عًٝ٘ ف٬ ٜكع عًٝ٘ عتك٘، نُا يٛ 

 . عارت ايضف١ " ٚيٛ بعز ٚدٛرٖا حاٍ طٚاٍ ًَه٘ عٓ٘فإٕ عار ملًه٘"

 . دزا يف ًَه٘، نُا يٛ مل ٜتدًًٗا طٚاٍ ًَوفُت٢ ٚدزت عتل" ٭ٕ ايتعًٝل ٚايؾضط ٚ"

 . ، ٭ْٗا صف١ ٫ط١َ أيظَٗا ْفغ٘، ف٬ ميًو إبطاهلا بايكٍٛ نايٓشصَا راّ ًَه٘ عًٝ٘" ٚيٛ أبطً٘ ٫ٚ ٜبطٌ"

 

 ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟ بضف١َت٢ ٜبطٌ تعًٝل ايعتل 

 . ، يظٚاٍ ًَه٘ طٚا٫ّ غري قابٌ يًعٛر٠إ٫ مبٛت٘" فٝبطٌ ب٘ ايتعًٝل"

. ٚنكٛي٘ جنزهفكٛي٘: إٕ رخًت ايزاص بعز َٛتٞ فأْت حض، يػٛ" ٭ْ٘ إعتام ي٘ بعز اعتكضاص ًَو غريٙ عًٝ٘ فًِ ٜعتل، نُا يٛ "

 . يعبز غريٙ: إٕ رخًت ايزاص فأْت حض
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 ٌٖ ٜضح ايعتل إىل بعز املٛت ؟

 بإعتاق٘، أٚ بإٔ تباع عًعت٘ ٜٚتضزم بجُٓٗاٜٚضح: أْت حض بعز َٛتٞ بؾٗض" سنضٙ ايكاعٞ ٚابٔ أبٞ َٛع٢. نُا يٛ ٚص٢ "

 . ف٬ ميًو ايٛاصخ بٝع٘" قبٌ َغٞ ايؾٗض، ٚنغب٘ قبً٘ يًٛصث١ نهغب أّ ايٛيز حٝا٠ عٝزٖا"

 

 ٌٖ ٜضح قٍٛ : نٌ ممًٛى أًَه٘ فٗٛ حض ؟

 "ٜٚضح قٛي٘: نٌ ممًٛى أًَه٘ فٗٛ حض، فهٌ َٔ ًَه٘ عتل"

 إلعافت٘ ايعتل إىل حاٍ ميًو عتك٘ فٝ٘، أؽب٘ َا يٛ نإ ايتعًٝل ٖٚٛ يف ًَه٘، 

 

 َاسا يف حاي١ : قٍٛ إٕ تظٚدت ف١ْ٬ فٗٞ طايل ؟ فٌٗ ٜكع ايط٬م ؟

غ٬ف: إٕ تظٚدت ف١ْ٬ فٗٞ طايل، ٭ٕ ايعتل َكضٛر َٔ املًو، ٚايٓهاح ٫ ٜكضز ب٘ ايط٬م، ٚفضم أمحز بإٔ ايط٬م يٝػ هلل 

 . ، ٚيٝػ فٝ٘ قضب١ إىل اهللتعاىل

 

 َاسا يف حاي١ : قٍٛ إٔ أٍٚ قٔ أًَه٘ أٚ أخض قٔ أًَه٘ فٗٛ حض ٚيٛ ًَو ا٫ثٓني َعا ؟

 "قٔ أًَه٘" حض آخضأٚ:  قٔ أًَه٘  أٍٚ ٚ:

 ٚ: أٍٚ، أٚ آخض َٔ ٜطًع َٔ صقٝكٞ حض، فًِ ميًو" إ٫ ٚاحزّا،

، ٫ٚ َٔ ؽضط اآلخض إٔ ٜهٕٛ قبً٘ أٍٚ. ٚهلشا َٔ أمسا٥٘ ٜهٕٛ ي٘ ثإ يٝػ َٔ ؽضط ا٭ٍٚ إٔ" ٭ْ٘ ٚاحز عتلٜطًع إ٫  أٚ مل

 .تعاىل: ا٭ٍٚ، اآلخض

 . ٚاملعًل إمنا أصار عتل ٚاحز فكط، فٝعني بايكضع١يٛدٛر ايضف١ فُٝٗاْط عًٝ٘،  عتل ٚاحز بكضع١، أٚ طًعا َعّا ٚيٛ ًَو اثٓني َعّا

 . طًل ٚاحز٠ بكضع١طايل، فطًع اثٓتإ َعّا " إسا قاٍ: أٍٚ اَضأ٠ يٞ تطًع ٚحنٛٙ ايط٬مَٚجً٘ "

  حض أْت يضقٝك٘ قاٍ ٚإٕ فضٌ

 أيف ؟ عًٝوَاسا يف حاي١ : إٕ قاٍ يضقٝك٘ أْت حض ٚ

، فعتل ٚمل ًٜظَ٘ مل ٜكبً٘، ٚدعٌ عًٝ٘ عٛعّا ٭ْ٘ أعتك٘ بػري ؽضطأْت حض، ٚعًٝو أيف عتل يف اؿاٍ ب٬ ؽ٤ٞ" "ٚإٕ قاٍ يضقٝك٘ 

 َعًل بؾضط .عتل غري ٭ْ٘  . ؽ٤ٞ

 

 أيف ؟بأيف أٚ  ع٢ًَاسا يف حاي١ : إٕ قاٍ يضقٝك٘ أْت حض 

، ٚايعٛض، ف٬ ٜعتل بزٕٚ قبٛي٘. ٚ ع٢ً تغتعٌُ يًؾضط، ع٢ً عٛض " ٭ْ٘ أعتك٘ع٢ً أيف أٚ بأيف، ٫ ٜعتل حت٢ ٜكبٌ" ٚ أْت حض

َُِت ُصِؽزّا}نكٛي٘: .  فشيو ٜعز بٝعا َّا ُعًِّ َِ  ِٔ َُ ِٕ ُتَعًِّ ِِ َعّزّا}ٚقٛي٘:  {َع٢ًَ َأ ُٗ َٓ ِٝ ََٚب َٓا  َٓ ِٝ ٌَ َب ِٕ َتِذَع   {...َأ

 ٭ْ٘ عتل َعًل مباٍ . ًٜٚظَ٘ ا٭يف،

 

 ٌٖ ٜضح ايعتل مبكابٌ َٓفع١ ؟

 " ع٢ً ا٭صحٚتًظَ٘ اـز١َٚ ع٢ً إٔ ؽزَين ع١ٓ، ٜعتل ب٬ قبٍٛ،  

إٔ ٜعتك٘، ٜٚغتجين خزَت٘ َز٠ حٝات٘، أٚ َز٠ َع١ًَٛ" يكٍٛ عف١ٓٝ: أعتكتين أّ ع١ًُ ٚؽضطت عًٞ إٔ أخزّ ايٓيب، ص٢ً  ٜٚضح"

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، َا عاش صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘، ٚصٚاٙ أبٛ راٚر بٓخٛٙ. ٚيًغٝز بٝع اـز١َ املغتجٓا٠ َٔ ايعبز أٚ َٔ غريٙ. ْط عًٝ٘ 

 . يف صٚا١ٜ حضب

 
 حاي١ : َٔ قاٍ صقٝكٞ حض أٚ طٚديت طايل ٚي٘ َتعزر٠ ؟َاسا يف 

عتل ٚطًل ، ٚمل ٜٓٛ َعّٝٓا، )أٟ طٚدات أٚ عبٝز( ، ٚي٘ َتعزر٠)بضٝػ١ املفضر ٚمل ٜعٝٓ٘ ( َٚٔ قاٍ: صقٝكٞ حض أٚ طٚديت طايل"

اَضأت٘ طايل: أسٖب إىل " نٌ صقٝل ٚنٌ طٚد١. قاٍ أمحز يف صٚا١ٜ حضب: يٛ نإ ي٘ ْغ٠ٛ، فكاٍ: ٭ْ٘ َفضر َغاف فٝعِ، ايهٌ

. نكٛي٘ )ٖٚٓا ٜكع ايط٬م ع٢ً احزأٖ بايكضع١ ( إحز٣ طٚداتٞ طايلقٍٛ ابٔ عباؼ: ٜكع عًٝٗٔ ايط٬م يٝػ ٖشا َجٌ قٛي٘: 

َٖا}تعاىل:  ِ٘ ٫ ُتِخُضٛ ََُت ايًَّ ِٕ َتُعزُّٚا ِِْع ِّ ايضََّفُح...}ٚقٛي٘:  {َِٚإ َٝا ١ًََ ايضِّ ِٝ ِِ َي ٌَّ َيُه "ص٠٬ اؾُاع١ تفغٌ عٔ ص٠٬ . ٚحزٜح: {ُأِح

 . ايفضر بغبع ٚعؾضٜٔ رصد١" . ٖٚشا ؽاٌَ يهٌ ْع١ُ، ٚنٌ ي١ًٝ، ٚنٌ ص٠٬
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 ايتزبري باب

 َا املكضٛر بايتزبري ؟

ٖٚٛ: تعًٝل ايعتل باملٛت، نكٛي٘ يضقٝك٘: إٕ َت فأْت حض بعز َٛتٞ" مسٞ بشيو ٭ٕ املٛت ربض اؿٝا٠، ٚأمجعٛا ع٢ً صخ١ ايتزبري "

١، ٚعٓزٙ حزٜح دابض: إٔ صد٬ّ أعتل ممًٛنّا عٔ ربض فاحتاج، فكاٍ صعٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "َٔ ٜؾرتٜ٘ َين؟" يف اؾًُ

 فباع٘ َٔ ْعِٝ بٔ عبز اهلل بجُامنا١٥ رصِٖ، فزفعٗا إيٝ٘، ٚقاٍ: "أْت أحٛج َٓ٘" َتفل عًٝ٘

 

 َٔ قذٛص عًٝ٘ ؟ تضح ٚصٝت٘ ايتزبري ٌٖ

 . ممٔ تضح ٚصٝت٘" فٝضح َٔ قذٛص عًٝ٘ يغف٘، ٚفًػ ٚممٝظ ٜعكً٘" ايتزبريٜٚعترب نْٛ٘" أٟ: "

 . " ْط عًٝ٘، ٭ْ٘ تربع بعز املٛت، أؽب٘ ايٛص١ٝايجًحَٔ " ٚنْٛ٘" أٟ: ايتزبري، يف ايضخ١ ٚاملضض"

 

 ؟(  )صضٜح ٚ َكٝز َٚعًل َٚ٪قتأسنض نٝف١ٝ ايتزبري 

 فٝ٘، نًفغ ايعتل يف اإلعتام صضحيّا" ٚ: أْت َزبض، أٚ: قز ربضتو، ٭ٕ ٖشا ايًفغ َٛعٛع ي٘، فهإ نايعتلٚصضحي٘ ٚنٓاٜت٘ "

 ، نـ: أْت َزبض.ٜٚضح َطًكّا. "1

، نـ: إٕ َت يف عاَٞ ٖشا، أٚ َضعٞ ٖشا فأْت َزبض" فٝهٕٛ سيو دا٥ظّا ع٢ً َا قاٍ، إٕ َات ع٢ً ايضف١ اييت قاهلا َٚكٝزّا.2 

 ٘ تعًٝل ع٢ً صف١، فذاط َطًكّا َٚكٝزّا، نتعًٝك٘ ع٢ً رخٍٛ ايزاصعتل، ٚإ٫ ف٬، ٭ْ

َضٜغٞ فأْت حض بعز َٛتٞ ٚحنٛٙ. فإٕ ٚدز ايؾضط يف حٝا٠ عٝزٙ فٗٛ   نـ، إسا قزّ طٜز فأْت َزبض" ٚ: إٕ ؽف٢ اهلل َٚعًكّا،. "3

 ايتزبري يعزّ ؽضط٘. قاي٘ يف ايهايفَزبض، ٚإٕ مل ٜٛدز حت٢ َات عٝزٙ بطًت ايضف١ باملٛت ٭ْ٘ ٜظٍٚ ب٘ املًو، ٚمل ٜٛدز 

 ، نـ: أْت َزبض ايّٝٛ أٚ ع١ٓ" فٝهٕٛ َزبضّا تًو املز٠، إٕ َات عٝزٙ فٝٗا عتل، ٚإ٫ ف٬.َٚ٪قتّا". 4

 

 ٌٖ جيٛط تزبري املهاتب ؟

 ٚجيٛط تزبري املهاتب، ٫ ْعًِ فٝ٘ خ٬فّا. " 

 

 ٌٖ جيٛط نتاب١ املزبض ؟

عٔ أبٞ ٖضٜض٠ ٚابٔ َغعٛر. ٚعٔ قُز بٔ قٝػ بٔ ا٭حٓف عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ: أْ٘ أعتل غ٬َّا ي٘  ٚجيٛط نتاب١ املزبض" صٚاٙ ا٭ثضّ

عٔ ربض ٚناتب٘، فأر٣ بعغّا ٚبكٞ بعض، َٚات ٫َٛٙ فأتٛا ابٔ َغعٛر، فكاٍ: َا أخش فٗٛ ي٘، َٚا بكٞ ف٬ ؽ٤ٞ يهِ صٚاٙ ايبداصٟ 

 .يف تاصخي٘

 

 ٌٖ ٜضح بٝع ٖٚب١ املزبض ؟

 ، ٚأُٜٗا نإ مل ميٓع ايبٝع، َٚا سنض إٔ ابٔٚ٭ْ٘ إَا ٚص١ٝ أٚ تعًٝل ع٢ً صف١ٜٚضح بٝع املزبض ٖٚبت٘" ؿزٜح دابض، ٚقز عبل، "

 عُض ص٣ٚ إٔ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قاٍ: "٫ ٜباع املزبض ٫ٚ ٜؾرت٣" فًِ ٜضح. ٚحيتٌُ أْ٘ أصار بعز املٛت. أٚ ع٢ً ا٫عتخباب، 

 

 ٖٚب١ أّ ايٛيز ؟ٌٖ ٜضح بٝع 

 . ٫ٚ ٜضح قٝاع٘ ع٢ً أّ ايٛيز، ٭ٕ عتكٗا بػري اختٝاص عٝزٖا، ٚيٝػ بتربع. ٜٚهٕٛ َٔ صأؼ املاٍ

 

 ٌٖ جيٛط بٝع املزبض٠ ؟

ٚباعت عا٥ؾ١، صعٞ اهلل عٓٗا، َزبض٠ هلا عخضتٗا. فكز ص٣ٚ ايزاصقطين عٔ عُض٠: إٔ عا٥ؾ١ أصابٗا َضض، ٚإٔ بعض بين أخٝٗا 

ٜتطبب، ٚأْ٘ قاٍ هلِ: إْهِ يتشنضٕٚ اَضأ٠ َغخٛص٠، ( ايظط: دٓػ َٔ ايغٛرإ اهلٓٛر)سنضٚا ؽهٛاٖا يضدٌ َٔ ايظط 

 قز باٍ يف حذضٖا. فشنضٚا سيو يعا٥ؾ١ فكايت: ارعٛا يٞ ف١ْ٬ اؾاص١ٜ هلا، عخضتٗا داص١ٜ هلا، يف حذض اؾاص١ٜ اآلٕ صيب

فكايٛا: يف حذضٖا ف٬ٕ صيب هلِ قز باٍ يف حذضٖا، فكايت: إٜتْٛٞ بٗا، فأتٝت بٗا، فكايت: عخض تٝين؟ قايت: ْعِ. قايت مل٘؟ 

ٞ إٔ ٫ تعتكٞ أبزّا، أْعضٚا أعٛأ ايعضب ًَه١ قايت: أصرت إٔ أعتل، ٚناْت عا٥ؾ١ أعتكتٗا عٔ ربض َٓٗا، فكايت: إٕ هلل عً

 فبٝعٖٛا َٓ٘، ٚاؽرتت بجُٓٗا داص١ٜ فأعتكتٗا. ٚصٚاٙ َايو يف املٛطأ، ٚاؿانِ ٚقاٍ: صخٝح.
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 َا ؽضط بٝع املزبض ؟ َٚاسا إٕ عار املزبض ملايه٘ ؟

 منا باع٘ ؿاد١ صاحب٘ٚعٓ٘: ٫ ٜباع إ٫ يف ايزٜٔ، أٚ حاد١ صاحب٘، ٭ٕ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إ 

 فإٕ عار ملًه٘ عار ايتزبري" ٭ْ٘ عًل عتك٘ بضف١، فإسا باع٘ أٚ ٖٚب٘، ثِ عار إيٝ٘ عارت ايضف١"

 

 مبا ٜبطٌ ايتزبري ؟

 ":بج٬ث١ أؽٝا٤"   ٜٚبطٌ" ايتزبري"

 " ٭ٕ ايٛقف جيب إٔ ٜهٕٛ َغتكضّابٛقف٘ ".1

 بٓكٝض قضزٙ، نخضَإ ايكاتٌ املرياخ" ٭ْ٘ اعتعذٌ َا أدٌ ي٘، فعٛقب ٚبكتً٘ يغٝزٙ ."2

 ، ٭ٕ َكتغ٢ ايتزبري ايعتل َٔ ايجًح، بإ٬ٜر ا٭١َ" َٔ عٝزٖا"  .3

 . : ايعتل َٔ صأؼ املاٍ، ٚيٛ مل ميًو غريٖا، فاإلعت٬ٝر أق٣ٛ، فٝبطٌ ب٘ ا٭ععفٚاإل٬ٜر

 

 َا َٛقف ٚيز ا٭١َ ايشٟ ٜٛيز بعز ايتزبري ؟

" أٟ: مبٓظيتٗا، عٛا٤ ناْت حا٬َّ ب٘ حني ايتزبري، أٚ محًت ب٘ بعزٙ، يكٍٛ عُض ٚابٓ٘ نٗٞٚٚيز ا٭١َ ايشٟ ٜٛيز بعز ايتزبري "

، ا٭ّ اعتخكت اؿض١ٜ مبٛت عٝزٖا فتبعٗا ٚيزٖا نأّ ايٛيزٚدابض: ٚيز املزبض٠ مبٓظيتٗا ٫ٚ ٜعًِ هلِ يف ايضخاب١ كايف. ٚ٭ٕ 

 .اؿٝا٠ ٚايٛص١ٝ، ٭ٕ ايتزبري آنز َٔ نٌ َُٓٗا غ٬ف ايتعًٝل بضف١ يف

 

 ٌٖ حيل يًغٝز ٚط٧ َزبضت٘ ؟

صٟٚ عٔ ابٔ عُض: أْ٘ ربض أَتني ي٘ ٚنإ ٜط٪ُٖا  ٚي٘ ٚط٪ٖا ٚإٕ مل ٜؾرتط٘" حاٍ تزبريٖا، عٛا٤ نإ ٜط٪ٖا قبٌ تزبريٖا، أٚ ٫."

ِِ}قاٍ أمحز: ٫ أعًِ أحزّا نضٙ سيو غري ايظٖضٟ، ٚيعُّٛ قٛي٘ تعاىل:  ُٗ َُاُْ ِٜ ًََهِت َأ ََ ََا   ِٚ  .ٚقٝاعّا ع٢ً أّ ايٛيز  {...َأ

 

 ٌٖ جيٛط يًغٝز ٚط٧ ابٓت١ املزبض٠ ؟

 .ًَه٘ فٝٗا، ٚاعتخكاقٗا اؿض١ٜ ٫ ٜظٜز ع٢ً اعتخكام أَٗا بإٔ مل ٜهٔ ٚط٧ أَٗا يتُاّ إٕ داط"ٚط٤ بٓتٗا " ٚ" ي٘"

 

 َاسا يف إع٬ّ َزبض أٚ قٔ أٚ َهاتب يهافض ؟

ٚيٛ أعًِ َزبض أٚ قٔ أٚ َهاتب يهافض أيظّ بإطاي١ ًَه٘ عٓ٘" ي٬٦ ٜبك٢ ًَو نافض ع٢ً َغًِ َع إَهإ بٝع٘، غ٬ف أّ "

َِِٓنَي َعِب٬ّٝ}ملًه٘ عٓ٘، يكٛي٘ تعاىل:  فإٕ أب٢ بٝع عًٝ٘" أٟ: باع٘ اؿانِ إطاي١" ايٛيز ٪ُُِ َٔ َع٢ًَ اِي ًَِهاِفِضٜ ُ٘ ِي ٌَ ايًَّ َِٜذَع  ِٔ   {ََٚي

 
 ايهتاب١ باب

 َا حهِ املهاتب١ ؟

ِٝضّا}نتاب١ َٔ عًِ فٝ٘ خري، يكٛي٘ تعاىل:  تغٔ ِِ َخ ِٗ ِِ ِفٝ ُُِت ِٕ َعًِ ِِ ِإ ُٖ ٚقاٍ  ٜعين: نغبّا ٚأَا١ْ، يف قٍٛ أٌٖ ايتفغري. {َفَهاِتُبٛ

إسا رعا ايعبز  ٚادب١أمحز: اـري: صزم ٚص٬ح ٚٚفا٤ مباٍ ايهتاب١. ٚحنٛٙ قٍٛ: إبضاِٖٝ ٚعُضٚ بٔ رٜٓاص ٚغريُٖا. ٚعٓ٘: أْٗا 

ايشٟ فٝ٘ خري عٝزٙ إيٝٗا، يعاٖض اآل١ٜ. ٚ٭ٕ عُض أدرب أْغّا ع٢ً نتاب١ عرئٜ ٚا٭ٍٚ أظٗض. ٚاآل١ٜ قُٛي١ ع٢ً ايٓزب، ؿزٜح: 

 ض٨ َغًِ إ٫ عٔ طٝب ْفػ َٓ٘" . ٚقٍٛ عُض خيايف٘ فعٌ أْػ"٫ حيٌ َاٍ اَ

 

 َا املكضٛر بايهتاب١ ؟

 . ٖٚٞ: بٝع ايغٝز صقٝك٘ ْفغ٘ مباٍ" ف٬ تضح ع٢ً خٓظٜض ٚمخض"

 

 أسنض ؽضٚط املهاتب١؟

 يف سَت٘" ٫ َعني"

 َباح" ف٬ تضح ع٢ً آ١ْٝ"

 َعًّٛ" ٭ْٗا بٝع"



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيمن كتاب منار السبيل الفرلة الثالثة بمعهد شيخ اإلسالم العلمي  العتكملزمة س و ج كتاب    

  
 7 

 ي٬٦ ٜفغٞ إىل ايتٓاطعٜضح ايغًِ فٝ٘" ف٬ تضح ظٖٛض ٚحنٛٙ، "

 ، ٭ٕ دعً٘ حا٫ّ ٜفغٞ إىل ايعذظ عٔ أرا٥٘،ٚفغذ ايعكز بشيو، فٝفٛت املكضٛر. قاي٘ يف ايهايف)َكغط( َٓذِ" أٟ: َ٪دٌ"

، يف قٍٛ أبٞ بهض، ٚظاٖض ن٬ّ اـضقٞ، ٭ٕ عًّٝا، صعٞ اهلل عٓ٘، قاٍ: ايهتاب١ ع٢ً جنمنيبٓذُني فضاعزّا" أٟ: أنجض َٔ "

 جنمٚاحز، ٭ْ٘ عكز ؽضط فٝ٘ ايتأدٌٝ، فذاط ع٢ً  جنم، ٚإ٫ ٜتأَٔ ايجاْٞ ٚقاٍ ابٔ أبٞ َٛع٢: جيٛط دعٌ املاٍ نً٘ يف جنمني

 " مبا عكز عًٝ٘ َٔ رصاِٖ أٚ رْاْري أٚ غريُٖاجنمٜعًِ قزص نٌ " ٚاحز نايغًِ. قاي٘ يف ايهايف

 

 ؟ٚؼزٜز أقغاطٗاأسنض نٝف١ٝ ؼزٜز٠ َز٠ ايهتاب١ 

ؽٗض أٚ آخض ع١ٓ، أٚ دعٌ قغط أحزُٖا َا١٥ ٚاآلخض  جنم، فًٛ دعٌ األجنمي٬٦ ٜ٪رٟ دًٗ٘ إىل ايتٓاطع. ٫ٚ ٜؾرتط تغاٟٚ َٚزت٘" "

 مخغني داط، ٭ٕ ايكضز ايعًِ بكزص ا٭دٌ ٚقغط٘، ٚقز حضٌ بشيو

 

 ٌٖ ٜؾرتط يًهتاب١ أدٌ ي٘ ٚقع يف ايكزص٠ ع٢ً ايهغب ؟

ايكزص٠ ع٢ً ايهغب" فٝ٘، فٝضح تٛقٝت ايٓذُني بغاعتني يف ظاٖض ن٬ّ نجري َٔ أدٌ ي٘ ٚقع يف " ٫ٚ ٜؾرتط" يًهتاب١"

ا٭صخاب، ٚيهٔ ايعضف، ٚايعار٠، ٚاملع٢ٓ: أْ٘ ٫ ٜضح، قٝاعّا ع٢ً ايغًِ، يهٔ ايغًِ أعٝل. قاي٘ يف تضخٝح ايفضٚع، ٚدظّ يف 

 ٜٚأتٞ حهُٗافإٕ فكز ؽ٤ٞ َٔ ٖشا ففاعز٠" " اإلقٓاع بعزّ ايضخ١، قاٍ: ٚصٛب٘ يف اإلْضاف

 

 ٌٖ تضح ايهتاب١ يف املضض املدٛف ؟

ٚايهتاب١ يف ايضخ١ ٚاملضض َٔ صأؼ املاٍ" ٭ْٗا َعاٚع١ نايبٝع ٚاإلداص٠. قزَ٘ يف اإلقٓاع، ٚاختاص املٛفل، ٚمجع أْٗا يف املضض "

 .املدٛف َٔ ايجًح

 

 ٌٖ ايكٍٛ عٓز ايهتاب١ ؽضطّا يضختٗا ؟

 .َٔ دا٥ظ ايتضضف" نايبٝع" ٫ متهٔ فٝٗا صضحيّا ٫ٚ تضح إ٫ بايكٍٛ" ٭ٕ املعاطا٠"

 

 ٌٖ ٜضح نتاب١ املُٝظ ؟

يهٔ يٛ نٛتب املُٝظ صح" ٭ْ٘ ٜضح تضضف٘ ٚبٝع٘ بإسٕ عٝزٙ، فضخت نتابت٘ ناملهًف. ٚإجياب عٝزٙ ايهتاب١ ي٘ إسٕ ي٘ "

 .يف قبٛهلا

 

 ٌٖ ٜؾرتط ايكبض يًغٝز حت٢ ٜتِ ايعتل ؟

إٕ نإ قذٛصّا عًٝ٘ عتل، ملفّٗٛ حزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ َٚٚت٢ أر٣ املهاتب َا عًٝ٘ يغٝزٙ" فكبغ٘ َٓ٘ عٝزٙ أٚ ٚيٝ٘، "

أبٝ٘ عٔ دزٙ َضفٛعّا: "املهاتب عبز َا بكٞ عًٝ٘ رصِٖ" . صٚاٙ أبٛ راٚر. فزٍ مبفَٗٛ٘ ع٢ً أْ٘ إسا أر٣ مجٝع نتابت٘ ٫ ٜبك٢ 

 .مل ٜبل عًٝ٘ ؽ٤ٞ َٓٗا أٚ أبضأٙ َٓ٘ عتل" ٭ْ٘" عبزّا

 

 ملٔ ٜهٕٛ فغٌ َا بٝز املهاتب بعز ارا٤ َا عًٝ٘ يغٝزٙ ؟

 َٚا فغٌ بٝزٙ" بعز أرا٥٘ َا عًٝ٘ َٔ َاٍ ايهتاب١"

 ." أٟ: املهاتب، ٭ْ٘ نإ ي٘ قبٌ عتك٘، فبكٞ ع٢ً َا نإفً٘"

 

 َاسا يف حاي١ إٔ اعتك٘ عٝزٙ ٚعًٝ٘ ؽ٧ َٔ َاٍ ايهتاب١ ؟

 .ٚعًٝ٘ ؽ٤ٞ َٔ َاٍ ايهتاب١" نإ مجٝع َا َع٘ يغٝزٙ، ٭ْ٘ عتل بػري ا٭را٤. ٚتكزّ اـرب فٝ٘ٚإٕ أعتك٘ عٝزٙ "

 

 َاسا يف حاي١ ٚفا٠ املهاتب قبٌ ٚفا٤ َا عًٝ٘ يغٝزٙ ؟

 أٚ َات قبٌ ٚفا٥ٗا نإ مجٝع َا َع٘ يغٝزٙ" ْط عًٝ٘، ٭ْ٘ َات ٖٚٛ عبز، نُا يٛ مل خيًف ٚفا٤"

 

 املهاتب يعتك٘ َػضٛبّا ؟ فٌٗ ٜضح ايعتل ؟َاسا يف حاي١ إٕ نإ َاٍ 
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ثِ قاٍ: ٖٛ حض، ثِ بإ ايعٛض َغتخكّا" أٟ: " ٚيٛ أخش ايغٝز حك٘ ظاٖضّا" أٟ: ع٬ُّ بايعاٖض يف نٕٛ َا بٝز اإلْغإ ًَه٘،"

 . ٚإمنا قاٍ: ٖٛ حض، اعتُارا ع٢ً صخ١ ايكبض مل ٜعتل" يفغار ايكبض." َػضٛبّا ٚحنٛٙ

 ْٚفع٘ نغب٘ املهاتب ٚميًو فضٌ

 أسنض َا ميًو املهاتب ؟

 : نايبٝع ٚايؾضا٤ ٚاإلداص٠ ٚا٫عتزا١ْ" ٚنٌ تضضف ٜضًح َاي٘" ْٚفع٘ نغب٘ٚميًو املهاتب  

، ٫ٚ ميهٓ٘ ا٭را٤ إ٫ بايتهغب، ٖٚشٙ أق٣ٛ أعباب٘. ٚيف بعض ٫ٚ حيضٌ ايعتل إ٫ با٭را٤٭ٕ ايهتاب١ ٚععت يتخضٌٝ ايعتل، 

ايضطم يف ايتذاص٠. ٚ٭ْ٘ ملا ًَو ايؾضا٤ بايٓكز ًَه٘ بايٓغ١٦ٝ. ٚتتعًل اعتزاْت٘ بشَت٘، ٜتبع بٗا بعز عتك٘، اآلثاص: تغع١ أعؾاص 

 ٭ٕ سَت٘ قاب١ً ي٬ؽتػاٍ، ٚ٭ْ٘ يف ٜز ْفغ٘، ٚيٝػ َٔ عٝزٙ غضٚص، غ٬ف ايعبز املأسٕٚ

 

 أسنض َا ع٢ً املهاتب ؟

 ٚايٓفك١ ع٢ً ْفغ٘" ٭ٕ ٖشا َٔ أِٖ َضاؿ٘"

 ٚممًٛن٘" ٚطٚدت٘ ٚٚيزٙ ايتابع ي٘ يف نتابت٘ َٔ نغب٘، ٭ٕ فٝ٘ َضًخ١"

 

 أسنض َا ٫ ميًه٘ املهاتب ؟

 يهٔ ًَه٘ غري تاّ" ٭ْ٘ يف حهِ املعغض"

ابٞ، أٚ ٜضٖٔ، أٚ ٜغاصب أٚ ٜبٝع َ٪د٬ّ، ٚ ٜتغض٣، أٚ ٜتربع أٚ ٜكضض، أٚ حيف٬ ميًو إٔ ٜهفض مباٍ، أٚ ٜغافض ؾٗار، أٚ ٜتظٚج، أ"

ٜظٚج صقٝك٘ أٚ حيزٙ أٚ ٜهاتب٘، إ٫ بإسٕ عٝزٙ" يف ايهٌ، ٭ٕ حل عٝزٙ مل ٜٓكطع عٓ٘، ٭ْ٘ صمبا عذظ فعار إيٝ٘ نٌ َا يف  أٚ

 ، ٭ٕ املٓع ؿك٘، فإسا أسٕ طاٍ املاْعأسٕ ي٘ ايغٝز يف ؽ٤ٞ َٔ سيو داطًَه٘. فإٕ 

 

 ملٔ ٜهٕٛ ٤٫ٚ )إصخ( املهاتب ؟

 يًغٝز" ٭ٕ املهاتب نٛنًٝ٘ يف سيو" أٚ ناتب٘ بإسٕ عٝزٙ فأر٣ َا عًٝ٘ٚاي٤٫ٛ" ع٢ً َٔ أعتك٘ املهاتب، "

 

 ٌٖ ٜتبع يف ايعتل ايٛيز أَ٘ يف املهاتب١ إٕ ٚععت٘ بعزٖا ؟

 ٚٚيز املهاتب١ إسا ٚععت٘ بعزٖا" أٟ: بعز نتابتٗا"

 هاتب١ٜتبعٗا يف ايعتل با٭را٤ أٚ اإلبضا٤ ٫ بإعتاقٗا" بزٕٚ أرا٤ أٚ إبضا٤، نُا يٛ مل ٜهٔ َ"

 ٫ٚ إٕ َاتت" قٌٝ ا٭را٤ ٚاإلبضا٤، يبط٬ٕ ايهتاب١ مبٛتٗا"

 

 ٌٖ ٜضح يغٝز ٚط٤ َهاتبت٘ ؟

ٜٚضح ؽضط ٚط٤ َهاتبت٘" ْط عًٝ٘، يبكا٤ أصٌ املًو، ٚ٭ٕ بغعٗا َٔ مج١ً َٓافعٗا، فإسا اعتج٢ٓ ْفع٘ صح، نُا يٛ اعتج٢ٓ "

 .َٓفع١ أخض٣

 

 َاسا يف حاي١ ٚط٤ ايغٝز َهاتب١ ب٬ ؽضط ؟

 فإٕ ٚط٦ٗا ب٬ ؽضط عظص" إٕ عًِ ايتخضِٜ، يفعً٘ َا ٫ جيٛط ي٘، ٫ٚ حز عًٝ٘ ٭ْٗا ممًٛنت٘"

ٚيظَ٘ املٗض ٚيٛ َطاٚع١" ٭ْ٘ ٚط٤ ؽب١ٗ، ٚ٭ْ٘ عٛض َٓفعتٗا، فٛدب هلا، ٚ٭ٕ عزّ َٓعٗا َٔ ايٛط٤ يٝػ إسّْا فٝ٘. ٚهلشا يٛ صأ٣ "

 .َايو َاٍ َٔ ٜتًف٘، فًِ ميٓع٘، مل ٜغكط عٓ٘ عُاْ٘

 

 َاسا إٕ ٚيزت املهاتب١ ٚصاصت أّ ٚيز ؟ ٚملٔ نغبٗا ؟

 .ثِ إٕ أرت عتكت" ٚنغبٗا هلا" ٚتضري إٕ ٚيزت أّ ٚيز" ٭ْٗا أَت٘ َا بكٞ عًٝٗا رصِٖ"

 

 َاسا يف حاي١ َٛت ايغٝز ملهاتب١ أّ ٚيز قبٌ ارا٤ٖا ؟

 .َٛت٘ا قبٌ ٚإ٫ فبُٛت٘" بهْٛٗا أّ ٚيز، َٚا بٝزٖا يٛصثت٘، نُا يٛ أعتكٗ"
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 ٌٖ ٜضح ْكٌ املًو يف املهاتب ؟

ٜٚضح ْكٌ املًو يف املهاتب" سنضّا نإ أٚ أْج٢، يكٍٛ بضٜض٠ يعا٥ؾ١: إْٞ ناتبت أًٖٞ ع٢ً تغع أٚام، يف نٌ عاّ أٚق١ٝ، "

أْٗا عذظت،  َتفل عًٝ٘. ٚيٝػ يف ايكض١ َا ٜزٍ ع٢ً "فأعٝٓٝين ع٢ً نتابيت. فكاٍ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يعا٥ؾ١: "اؽرتٜٗا

 .بٌ اعتعاْتٗا بٗا ريٌٝ بكا٤ نتابتٗا. ٚتكاؼ اهلب١ ٚايٛص١ٝ ٚحنُٖٛا ع٢ً ايبٝع

 

 ٌٖ يًُؾرت ايضر أٚ ا٭صش يًهتاب١ ؟

 ٚملؾرت دٌٗ ايهتاب١ ايضر أٚ ا٭صش" ٭ْٗا عٝب يف ايضقٝل، يٓكط قُٝت٘ مبًه٘ ْفع٘ ٚنغب٘"

 ايهتاب١. ف٬ تٓفغذ بٓكٌ املًو فٖٝ٘ٚٛ نايبا٥ع يف أْ٘ إسا أر٣ َا عًٝ٘ ٜعتل" يًظّٚ "

 

 ملٔ ٜهٕٛ اي٤٫ٛ إسا أر٣ إيٝ٘ ؟

 ٚي٘ اي٤٫ٛ" إسا أر٣ إيٝ٘، ٚعتل يعتك٘ عًٝ٘ يف ًَه٘. "

 

 َاسا يف حاي١ إٕ عذظ املهاتب عٔ ا٭را٤ ؟

 ٜٚعٛر قّٓا بعذظٙ عٔ ا٭را٤، يكٝاَ٘ َكاّ ايبا٥ع

 .تبطٌ بٜ٘ٚضح ٚقف٘، فإسا أر٣ بطٌ ايٛقف" ٭ٕ ايهتاب١ ٫ "

 ايطضفني َٔ ٫طّ عكز ٚايهتاب١ فضٌ

 ملاسا ايهتاب١ تهٕٛ بعكز ٫طّ بني ايطضفني ؟

" ٭ٕ ايكضز َٓٗا ؼضٌٝ ايعتل، فهإٔ ايغٝز عًل عتل املهاتب ع٢ً أرا٤ َاٍ ايهتاب١، ٚ٭ٕ خٝاص َطًكّا٫ ٜزخًٗا " بٝع٭ْٗا 

 .ٚاملهاتب رخ٬ فٝ٘ صاعٝني بايػدياـٝاص ؽضع ٫عتزصاى َا حيضٌ يًعاقزٜٔ َٔ ايػدي، ٚايغٝز 

 

 ٚيف ٖش٠ اؿا٫ت فُٔ ايشٟ ٜتٛىل ايعتل ؟ ٌٖ تٓفغذ ايهتاب١ مبٛت أٚ دٕٓٛ أٚ عف٘ أٚ فًػ أٚ اؿذض ع٢ً ايغٝز ؟

 ٫ٚ تٓفغذ مبٛت ايغٝز ٚدْٓٛ٘، ٫ٚ عذض عًٝ٘" يغف٘ أٚ فًػ نبك١ٝ ايعكٛر اي٬ط١َ"

ايغٝز َٔ ٚيٝ٘ ٚٚنًٝ٘، أٚ اؿانِ َع غٝب١ عٝزٙ، أٚ إىل ٚاصث٘ إٕ َات. ٚاي٤٫ٛ يًغٝز ٫ ٜٚعتل با٭را٤ إىل َٔ ٜكّٛ َكا١َ" أٟ: "

 . يًٛاصخ، نُا يٛ ٚص٢ مبا عًٝ٘ يؾدط فأر٣ إيٝ٘

 

 َيت حيل يغٝز فغذ ايعتل ؟

 ، فًِ ٜ٪رٙ، فًغٝزٙ ايفغذ" نُا يٛ أعغض املؾرتٟ بجُٔ املبٝع قبٌ قبغ٘جنمٚإسا حٌ "

يبٝع عضض، ٚملاٍ غا٥ب رٕٚ َغاف١ قضض ٜضدٛ قزَٚ٘" قضزّا ؿغ املهاتب ٚايضفل ب٘، َع عزّ " إٕ اعتٓعضٙ ًٜٚظّ إْعاصٙ ث٬ثّا""

 . اإلعضاص بايغٝز

 

 أسنض َا جيب ع٢ً ايغٝز يف ايهتاب١ ؟

ِِ}ٚجيب عًٞ ايغٝز إٔ ٜزفع يًُهاتب صبع َاٍ ايهتاب١" يكٛي٘ تعاىل: " ِ٘ ايَِّشٟ آَتاُن ٍِ ايًَّ ََا  ِٔ َِ  ِِ ُٖ ٚظاٖض ا٭َض ايٛدٛب.  {َٚآُتٛ

ِِ}ٚص٣ٚ أبٛ بهض بإعٓارٙ عٔ عًٞ َضفٛعّا يف قٛي٘ تعاىل:  ِ٘ ايَِّشٟ آَتاُن ٍِ ايًَّ ََا  ِٔ َِ  ِِ ُٖ ٢ً عًٞ، صبع ايهتاب١ ٚصٟٚ َٛقٛفّا ع {َٚآُتٛ

ٚاإلٜتا٤ َٔ ايجاْٞ. ٚخيري ايغٝز بني ٚعع٘ عٓ٘ ٚرفع٘ إيٝ٘ ٭ٕ اهلل ْط ع٢ً ايزفع  جنمنيصعٞ اهلل عٓ٘، ٚقاٍ عًٞ: ايهتاب١ ع٢ً 

 إيٝ٘، فٓب٘ ب٘ ع٢ً ايٛعع يهْٛ٘ أْفع. 

 

 َاسا يف حاي١ َٛت ايغٝز بعز ايعتل ٚقبٌ اإلٜتا٤ ؟

 .٭ْ٘ حل آلرَٞ فًِ ٜغكط باملٛت نغا٥ض حكٛق٘رٜٔ يف تضنت٘ حياظ ب٘ ايػضَا٤، وفإٕ َات ايغٝز بعز ايعتل ٚقبٌ اإلٜتا٤ فشي

 

 َاسا يف حاي١ ايعذظ عٔ إٜتا٤ ايضبع يغٝز ؟
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ٚيًغٝز ايفغذ بعذظٙ عٔ صبعٗا" ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضفٛعّا: "أميا عبز نٛتب ع٢ً َا١٥ أٚق١ٝ فأراٖا، إ٫ "

صٚاٙ اـُغ١ إ٫ ايٓغا٥ٞ. ٚيف يفغ: "املهاتب عبز َا بكٞ عًٝ٘ رصِٖ" . صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚص٣ٚ ا٭ثضّ عٔ عُض  عؾض أٚقٝات فٗٛ صقٝل" .

ٚابٓ٘ ٚعا٥ؾ١ ٚطٜز بٔ ثابت أِْٗ قايٛا: "املهاتب عبز َا بكٞ عًٝ٘ رصِٖ" ٚ٭ٕ ايهتاب١ عٛض عٔ املهاتب، ف٬ ٜعتل قبٌ أرا٤ 

سا نإ إلحزانٔ َهاتب، ٚنإ عٓزٙ َا ٜ٪رٟ، فًتختذب َٓ٘" . صخخ٘ ايرتَشٟ حزٜح أّ ع١ًُ َضفٛعّا: "إ مجٝعٗا. ٚحيٌُ

ع٢ً ايٓزب، مجعّا بٝٓ٘ ٚبني َا ص٣ٚ ععٝز عٔ أبٞ ق٬ب١ قاٍ: نٔ أطٚاج ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ حيتذدي َٔ َهاتب َا بكٞ 

 .عًٝ٘ رٜٓاص

 

 يًُهاتب ايضدٛع يف ايعتل ؟ حيل ٌٖ

ع٢ً ايتهغب تعذٝظ ْفغ٘" برتى ايتهغب، ٭ٕ رٜٔ ايهتاب١ غري َغتكض عًٝ٘، َٚععِ ايكضز بايهتاب١ ٚيًُهاتب ٚيٛ قارصّا "

ؽًٝض٘ َٔ ايضم، فإسا مل ٜضر سيو مل جيرب عًٝ٘. فإٕ ًَو َا ٜٛيف نتابت٘، مل ميًو تعذٝظ ْفغ٘، يتُهٓ٘ َٔ ا٭را٤، ٖٚٛ عبب 

 .ضٍٛ عببٗا ب٬ نًف١، ٚجيرب ع٢ً ا٭را٤ يٝعتل ب٘اؿض١ٜ اييت ٖٞ حل هلل عظ ٚدٌ، ف٬ ميًو إبطاهلا َع ح

 

 ٌٖ ٜضح فغذ ايهتاب١ باتفام ايغٝز ٚاملهاتب ؟

 قاي٘ يف ايهايف. ٜٚضح فغذ ايهتاب١ باتفاقُٗا" فٝضح إٔ ٜتكا٬ٜ أحهاَٗا قٝاعّا ع٢ً ايبٝع"

 ٚيف ايفضٚع ٜتٛد٘ إٔ ٫ جيٛط ؿل اهلل تعاىل 

 ٓهضامل فكٍٛ ايهتاب١ يف اختًفا ٚإٕ فضٌ

 َاسا يف حاي١ إٕ اخت٬فا يف ايهتاب١ ؟

 . بُٝٝٓ٘ ٭ٕ ا٭صٌ عزَٗا املٓهضٚإٕ اختًفا يف ايهتاب١ فكٍٛ 

 

 نٝف ٜهٕٛ قزص ايعٛض يف حاي١ اخت٬فُٗا ؟

أؽب٘ َا يٛ اختًفا يف أصًٗا، ٚ٭ٕ ا٭صٌ ًَو  -ْط عًٝ٘-" بُٝٝٓ٘ فكٍٛ ايغٝزٚيف قزص عٛعٗا أٚ دٓغ٘ أٚ أدًٗا أٚ ٚفا٤ َاهلا، "

 . ايغٝز يًعبز ٚنغب٘، فإسا حًف ايغٝز ثبتت ايهتاب١ مبا حًف عًٝ٘

 

 ؟ ٌٖٚ ٜعتل املهاتب بأرا٥ٗا َت٢ تهٕٛ ايهتاب١ فاعز٠ ؟

 ْ٘ إسا أر٣" َا مسٞ فٝٗاٜػًب فٝٗا حهِ ايضف١ يف أ -نـ: ع٢ً مخض، أٚ خٓظٜض، أٚ فٍٗٛ  -ٚايهتاب١ ايفاعز٠ "

قاي٘ يف ايهايف. ٚعٛا٤ صضح بايضف١ بإٔ  " ٭ٕ ايهتاب١ مجعت َعاٚع١ ٚصف١، فإسا بطًت املعاٚع١، بكٝت ايضف١، فعتل بٗا.عتل"

قاٍ: إسا أرٜت إيٞ سيو فأْت حض، أٚ ٫، ٭ْ٘ َكتغ٢ ايهتاب١، فٗٛ ناملضضح ب٘، ٚنايهتاب١ ايضخٝخ١. ٚإسا عتل با٭را٤ مل 

 . ، َٚا أخشٙ ايغٝز َٓ٘ فٗٛ َٔ نغب عبزٙعتل بايضف١ًٜظَ٘ ق١ُٝ ْفغ٘، ٚمل ٜضدع ع٢ً عٝزٙ مبا أعطاٙ، ٭ْ٘ 

 

 ٜضح ايعتل إسا أبض٤٣ املهاتب َٔ ايعٛض ايفاعز ؟ٌٖ 

 . ٫ إٕ أبض٨" ايعبز َٔ ايعٛض ايفاعز، فإْ٘ ٫ ٜعتل يعزّ صخ١ ايربا٠٤، ٭ٕ ايفاعز ٫ ٜجبت يف ايش١َ"

 

 ٌٖ حيل يغٝز أٚ املهاتب فغذ ايهتاب١ ايفاعز٠ ؟

٘ صف١ أٚ مل ٜهٔ، ٭ٕ املكضٛر املعاٚع١، فضاصت ٚيهٌ فغدٗا" ٭ْٗا عكز دا٥ظ، ٭ٕ ايفاعز ٫ ًٜظّ حهُ٘، ٚعٛا٤ نإ فٝ"

ايضف١ َب١ٝٓ عًٝٗا، غ٬ف ايضف١ اجملضر٠. ٚميًو املهاتب يف ايفاعز٠ ايتضضف يف نغب٘ ٚأخش ايظنا٠ ٚايضزقات نايضخٝخ١، 

 . ٞ فأْت حض٫ٚ ًٜظّ ايغٝز يف ايفاعز٠ أرا٤ صبعٗا ٫ٚ ؽ٤ٞ َٓٗا، ٭ٕ ايعتل ٖٓا بايضف١، أؽب٘ َا يٛ قاٍ: إسا أرٜت إي

 

 ٌٖ تٓفغذ ايهتاب١ ايفاعز٠ مبٛت أٚ دٕٓٛ أٚ عف٘ أٚ اف٬ؼ أٚ اؿذض ع٢ً ايغٝز ؟

ٚتٓفغذ مبٛت ايغٝز ٚدْٓٛ٘ ٚاؿذض عًٝ٘" يغف٘ ٭ْٗا عكز دا٥ظ َٔ ايطضفني، ف٬ ٜ٪ٍٚ إىل ايًظّٚ، ٚأٜغّا فاملػًب فٝٗا حهِ "

 . ايضف١ اجملضر٠، ٖٚٞ تبطٌ باملٛت
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 ايٛيز أّ أحهاّ باب

 املكضٛر با٭حهاّ ؟َا 

 ا٭حهاّ: مجع حهِ، ٖٚٛ: خطاب اهلل تعاىل املفٝز فا٥ز٠ ؽضع١ٝ. 

 

 حهِ ايتغضٟ ؟َا 

ِِ}ٚجيٛط ايتغضٟ باإلمجاع، يكٛي٘ تعاىل:  َُاُُْه ِٜ ًََهِت َأ ََ ََا   ِٚ  ٚفعً٘ عًٝ٘ ايض٠٬ ٚايغ٬ّ {َأ

 

 ؟ بأّ ايٛيزاملكضٛر َا 

 ا، ٭ْ٘ يٝػ بٛيزٖٚٞ: َٔ ٚيزت َٔ املايو َا فٝ٘ صٛص٠، ٚيٛ خف١ٝ" ف٬ تضري أّ ٚيز بٛعع ْطف١ أٚ عًك١ ٫ ؽطٝط فٝٗ"

 

 تعتل أّ ايٛيز ؟َت٢ 

 مبٛت٘" أٟ: عٝزٖا" ٚتعتل" أّ ايٛيز"

ٚيٛ مل ميًو غريٖا" ؿزٜح ابٔ عباؼ َضفٛعّا: "َٔ ٚط٧ أَت٘ فٛيزت فٗٞ َعتك١ عٔ ربض َٓ٘" . صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘. ٚعٓ٘ "

بٔ َاد٘، ٚايزاصقطين. ٚ٭ْ٘ إت٬ف أٜغّا: قاٍ سنضت أّ إبضاِٖٝ عٓز صعٍٛ اهلل، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، فكاٍ: "أعتكٗا ٚيزٖا" . صٚاٙ ا

 .حضٌ بغبب ا٫عتُتاع، فخغب َٔ صأؼ املاٍ، نإت٬ف َا ٜأنً٘

 

 ، فُا َضري ٚيزٖا؟قبٌ ايٛعع يف حاي١ ًَو حا٬َّ ٚٚط٦ٗا ا سَا

بٝع سيو ايٛيز" ٚمل ٜضح، ًٜٚظَ٘ عتك٘. ْط عًٝ٘ يف صٚا١ٜ صاحل ٚغريٙ، ٭ْ٘ قز ؽضى  حضّ" َٚٔ ًَو حا٬َّ فٛط٦ٗا" قبٌ ٚععٗا"

بعتُٖٛٔ؟! فعًٌ با٫خت٬ط  اختًطت رَا٩نِ ٚرَا٩ٖٔ، ٚؿَٛهِ ٚؿَٛٗٔفٝ٘، ٭ٕ املا٤ ٜظٜز يف ايٛيز. ٚقز قاٍ عُض: أبعز َا 

، ٚأْ٘ ٜغضٟ نايعتل، أٟ: ٚيٛ ناْت نافض٠ حا٬َّ َٔ نافض، فٝخهِ ٚحيهِ بإع٬َ٘ٚقز ٚدز. قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: 

 .بإع٬ّ اؿٌُ، ٭ٕ املغًِ ؽضى فٝ٘، فٝغضٟ إىل باقٝ٘

 

 ؟ أْت ابينأٚ ايكٍٛ ٫بٓٗا  ٟأْت أّ ٚيز َت٘قاٍ ٭بإٔ ٜجبت ايٓغب بإقضاص ايغٝز ٌٖ 

أّ ٚيزٟ، صاصت أّ ٚيز" ٭ٕ إقضاصٙ بإٔ دظ٤ّا َٓٗا َغتٛيز ًٜظَ٘ اإلقضاص. باعت٬ٝرٖا،  َٚٔ قاٍ ٭َت٘: أْت أّ ٚيزٟ، أٚ: ٜزى-"

 . نكٛي٘: ٜزى حض٠

 . ٚنشا يٛ قاٍ ٫بٓٗا: أْت ابين، أٚ ٜزى ابين، ٜٚجبت ايٓغب" بٗشا اإلقضاص-"

 

 ؟ أٚ ًَو غريٙٚمل ٜبني ٌٖ محًت ب٘ يف ًَه٘ ايغٝز يف حاي١ إٔ َات َاسا 

 . صػري٠فإٕ َات ٚمل ٜبني ٌٖ محًت ب٘ يف ًَه٘، أٚ غري مل تضض أّ ٚيز إ٫ بكض١ٜٓ" نُا يٛ نإ ًَهٗا "

 

 ٜبطٌ اإل٬ٜر بكتٌ ا٭١َ عٝزٖا ؟ٌٖ 

 ٫ٚ ٜبطٌ إ٬ٜر عاٍ ٚيٛ بكتًٗا يغٝزٖا" يعُّٛ َا تكزّ."

 

 َا حيل يغٝز يف أّ ٚيزٙ ؟أسنض 

ٚميًو ايضدٌ اعتدزاّ أّ ٚيزٙ، ٚإداصتٗا ٚٚطأٖا، ٚتظٚجيٗا. ٚحهُٗا حهِ ا٭١َ يف ص٬تٗا ٚغريٖا، ٭ْٗا باق١ٝ ع٢ً ًَه٘،  

: "َعتك١ َٔ بعزٙ" فزٍ ع٢ً أْٗا قبٌ سيو إمنا تعتل بعز املٛت ملفّٗٛ قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "فٗٞ َعتك١ عٔ ربض َٓ٘" . ٚقٛي٘

 باق١ٝ يف ايضم. 

 

 َا ٫ حيل يغٝز يف أّ ٚيزٙ ؟أسنض 

 ٫ٚ ميًو بٝعٗا، ٫ٚ ٖبتٗا، ٫ٚ ايٛص١ٝ بٗا ٚٚقفٗا، 

 

 حهِ أّ ايٛيز ؟َا 
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ؿزٜح ابٔ عُض َضفٛعّا: ٢ْٗ عٔ بٝع أَٗات ا٭٫ٚر، ٚقاٍ: "٫ ٜبعٔ، ٫ٚ ٜٖٛدي، ٫ٚ ٜٛصثٔ، ٜغتُتع َٓٗا ايغٝز َا راّ حّٝا، فإسا -

بٝع أَٗات  َٓعٚصٚاٙ َايو يف املٛطأ، ٚايزاصقطين َٔ طضٜل آخض عٔ ابٔ عُض عٔ عُض َٛقٛفّا. ٜٚض٣ٚ َات فٗٞ حض٠" صٚاٙ ايزاصقطين، 

قاٍ يف ايفضٚع: ٚحه٢ ابٔ عبز ايرب ٚأبٛ حاَز اإلعفضا٥ٝين ٚأبٛ ايٛيٝز ايبادٞ ٚابٔ بطاٍ ٚايبػٟٛ:  ا٭٫ٚر عٔ عُض ٚعجُإ ٚعا٥ؾ١

 . اْت٢ٗ. ٫ جيٛطاإلمجاع ع٢ً أْ٘ 

ايبٝع، ٭ْ٘ قٍٛ عًٞ ٚغريٙ، ٚإمجاع ايتابعني ٫ ٜضفع٘، ٚب٘ قاٍ ابٔ عباؼ ٚابٔ ايظبري. ٚأَا حزٜح دابض:  جيٛطكٌٝ: ٚقاٍ ابٔ ع-

 . صٚاٙ أبٛ راٚر. فًُا نإ عُض ْٗاْا فاْتٗٝٓا، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚعٗز أبٞ بهض، بعٓا أَٗات ا٭٫ٚر ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل

ًٝ٘ ايض٠٬ ٚايغ٬ّ، ٚعًِ أبٞ بهض، ٚإ٫ مل ػظ كايفت٘، ٚمل ػُع ايضخاب١ بعز ع٢ً فًٝػ فٝ٘ تضضٜح بأْ٘ نإ بعًُ٘ ع

عٓ٘، ٚمل ٜعٗض ايٓٗٞ ملٔ باعٗا، ٫ٚ  ْٗٞ، ثِ َباحّاكايفتُٗا. قاٍ يف املٓتك٢: قاٍ بعض ايعًُا٤: إمنا ٚد٘ ٖشا إٔ ٜهٕٛ يف سيو 

أَٛص ايزٜٔ. ثِ ظٗض سيو طَٔ عُض، فأظٗض ايٓٗٞ ٚاملٓع. ٖٚشا َجٌ عًِ أبٛ بهض مبٔ باع يف طَاْ٘، يكضض َزت٘ ٚاؽتػاي٘ بأِٖ 

 ، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. اْت٢ٗ. ٫َتٓاع ايٓغذ بعز ٚفا٠ صعٍٛ اهللحزٜح دابض أٜغا يف املتع١، 

٘، ، صعٞ اهلل عٓ٘، ع٢ً املٓع، فض٣ٚ ععٝز بإعٓارٙ عٔ عبٝز٠ قاٍ: خطب عًٞ، صعٞ اهلل عَٓٛافك١ عًٞٚقز دا٤ َا ٜزٍ ع٢ً 

ايٓاؼ، فكاٍ: ؽاٚصْٞ عُض يف أَٗات ا٭٫ٚر، فضأٜت أْا ٚعُض إٔ أعتكٗٔ، فكغ٢ ب٘ عُض حٝات٘، ٚعجُإ حٝات٘، فًُا ٚيٝت صأٜت 

. ٚص٣ٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ: بعح عًٞ إيٞ ٚإىل ؽضٜح إٔ فضأٟ عُض ٚعًٞ يف اؾُاع١ أحب إيٝٓا َٔ صأٟ عًٞ ٚحزٙإٔ أصقٗٔ قاٍ عبٝز٠: 

 .فإْٞ أنضٙ ا٫خت٬ف. سنضٙ يف ايهايفاقغٛا نُا نٓتِ تكغٕٛ، 

 

 أَ٘ ؟ ر٬ٜاإلايٛيز اؿارخ بعز ٜتبع ٌٖ 

" فٝذٛط فٝ٘ َٔ ايتضضفات َا جيٛط فٝٗا، ٚميتٓع فٝ٘ َا ميتٓع فٝٗا، عٛا٤ عتكت مبٛت عٝزٖا نٗٞٚٚيزٖا اؿارخ بعز إ٬ٜرٖا -"

 .ٚصقّا. قاٍ أمحز: قاٍ ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ ٚغريُٖا: ٚيزٖا مبٓظيتٗا ٜتبع أَ٘ حض١َٜاتت قبً٘، ٭ٕ ايٛيز  أٚ

 " ٭ْٗا عتكت بػري ايغبب ايشٟ تبعٗا فٝ٘، فبكٞ عتك٘ َٛقٛفّا ع٢ً َٛت عٝزٙ،٫ ٜعتل بإعتاقٗا يهٔ-"

 . أٚ َٛتٗا قبٌ ايغٝز، بٌ مبٛت٘" ملا تكزّ"

 

 يف حاي١ َٛت عٝز أّ ايٛيز ٖٚٞ حاٌَ ؟َاسا 

 ٚإٕ َات عٝزٖا ٖٚٞ حاٌَ، فٓفكتٗا َزٙ محًٗا َٔ َاي٘" أٟ: ْضٝب اؿٌُ ايشٟ ٚقف ي٘ ملًه٘ ي٘-"

ٌُ َسِيَو}تعاىل:  ٚإ٫ فع٢ً ٚاصث٘" أٟ: ٚاصخ اؿٌُ، يكٛي٘-" َِِج َٛاِصِخ    .{ََٚع٢ًَ اِي

 

 يف حاي١ إٔ دٓت أّ ايٛيز ، فع٢ً َٔ ا٭صش ٚايفزا٤ ؟َاسا 

ٚنًُا دٓت أّ ايٛيز يظّ ايغٝز فزا٩ٖا با٭قٌ َٔ ا٭صش أٚ ّٜٛ ايفزا٤" ٭ْٗا ممًٛن١ ي٘، ميًو نغبٗا أؽبٗت ايكٔ. قاٍ يف -"

 اْت٢ٗ ايؾضح: ٜٚٓبػٞ إٔ ػب قُٝتٗا َعٝب١ بعٝب اإلعت٬ٝر، ٭ٕ سيو ٜٓكضٗا، فاعترب ناملضض، ٚغريٙ َٔ ايعٝٛب.

ٚإٕ ادتُعت أصٚش قبٌ إعطا٤ ؽ٤ٞ َٓٗا، تعًل اؾُٝع بضقبتٗا، ٚمل ٜهٔ ع٢ً ايغٝز إ٫ ا٭قٌ َٔ أصش اؾُٝع أٚ قُٝتٗا" ٜؾرتى "

ٜٚتخاصٕٛ بكزص حكٛقِٗ" إٕ مل تف ظُٝعٗا، ٭ٕ ايغٝز ٫ ًٜظَ٘ أنجض َٓ٘، ناؾٓاٜات ع٢ً ؽدط " فٝٗا أصباب اؾٓاٜات،

 .ٚاحز

 

 يف حاي١ إٕ أعًُت أّ ٚيز يهافض ؟َاسا 

يتخضميٗا عًٝ٘ باإلع٬ّ، ٫ٚ تعتل ب٘، بٌ ٜبك٢ ًَه٘ عًٝٗا "يهافض َٓع َٔ غؾٝاْٗا، ٚحٌٝ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا ٚإٕ أعًُت أّ ٚيز"

ٚأدرب ع٢ً ْفكتٗا إٕ عزّ نغبٗا" ٭ٕ ْفك١ املًُٛى ع٢ً عٝزٙ، فإٕ نإ هلا نغب فٓككتٗا فٝ٘، " ع٢ً َا نإ قبٌ إع٬َٗا،

 . عًٝٗا مما ؽا٤ي٬٦ ٜبك٢ ي٘ ١ٜ٫ٚ عًٝٗا بأخش نغبٗا ٚاإلْفام 

 ٚإٕ َات نافضّا عتكت" مبٛت٘ يعُّٛ ا٭خباص" فإٕ أعًِ حًت ي٘" يظٚاٍ املاْع ٖٚٛ ايهفض"

 
 ٚاؿُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايضاؿات

 أْت٢ٗ بفغٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب ايعتل ؼ ٚ ج

 ًٜخك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب ايٓهاح ؼ ٚ ج

 اإلع٬ّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف فغ١ًٝ ايع١َ٬/أب٢ إعخام اؿٜٛينَعٗز ؽٝذ  َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ


